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چکیده
هدف :هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اشکال ارائه ثانویه با میزان یادگیری مستقل دانشآموزان بود.
روش :روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر پایهی
دوم دورهی اول متوسطه ناحیه  1همدان در سال تحصیلی  49-49بود که تعداد کل آنها  9676نفر به تفکیک  1667نفر
دختر و  9114نفر پسر بودند .با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان
تعداد  996نفر به تفکیک  111نفر دختر و  196نفر پسر بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری پرسشنامه
سنجش میزان یادگیری مستقل ،مؤسسهی پژوهش و یادگیری مستقل و مادامالعمر و پرسشنامه محقق ساخته سنجش
اشکال ارائه ثانویه بود .برای سنجش روایی ابزارها از روش روایی محتوا استفاده شد و روایی ابزارها از منظر صاحبنظران
قابلقبول گزارششده است .با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ میزان پایایی پرسشنامه یادگیری مستقل  1/161و میزان
پایایی پرسشنامه اشکال ارائه ثانویه  1/171محاسبه گردید .برای تجزیهوتحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی فراوانی،
درصد ،میانگین ،انحراف معیار و جداول و آزمونهای آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه
استفادهشده است.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که بین همه اشکال ارائه ثانویه به جزء بازخورد و میزان یادگیری مستقل دانشآموزان
رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که میزان یادگیری مستقل دانشآموزان از طریق شرح و
بسطهای زمینهای ،پیشنیاز و شکل ارائه قابل پیشبینی است
نتیجهگیری :با استفاده از اشکال ارائه ثانویه میتوان خود آغازی ،مسئولیتپذیری و استقالل دانشآموزان را در فرآیند
یادگیری افزایش داد.
کلیدواژهها :اشکال ارائه ثانویه ،یادگیری مستقل ،دوره اول متوسطه.

 .1دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
 .9کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
* نویسنده مسئول:
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191

رابطه بین اشکال ثانویه با میزان یادگیری مستقل...

 .1مقدمه
آموزش و یادگیری یکی از مهمترین نیازهای جامعه بشری است و از مهمترین موضوعاتی است که از
زمانهای گذشته تابهحال در حوزهی روانشناسی تربیتی مورد تأکید بوده است و از عالیترین جلوهها
و ویژگیهای انسان به شمار می آید که اهمیت آن در رشد آدمی بسی فراتر از اندیشههای اوست.
یادگیری به شیوههای مختلف صورت میگیرد یکی از این شیوهها ،شیوه یادگیری مستقل 1است که
در حوزهی عوامل فردی قرار میگیرد و مورد توجه پژوهشگران و صاحبنظران تعلیم و تربیت واقعشده
است(هاروی و چیکیوولف ،9به نقل از عابدی و عظیمیفر .)11 :1949 ،مفهوم یادگیری مستقل با
مفاهیمی چون یادگیری شخصیسازیشده ،یادگیری دانشآموز محور ،مالکیت در یادگیری(ساچدو،
گویال ،مییر و مکلود .)111 :9117،9یادگیری خوداتکا ،یادگیری خود هدایتشده ،یادگیری مبتکرانه،
یادگیری خودآموخته و یادگیری خود راهبر مرتبط است(باالپومی و آتکن.)9 :9119 ،
یادگیری مستقل هنر دستیابی به دانش توسط خود شخص ،بدون تکیه بر حمایت دیگران است،
یادگیری مستقل تغییر مسؤولیت فرایند یادگیری از سمت معلم به سمت دانشآموز است .این جابجایی
مسؤولیت ،فهم و آگاهی از یادگیری خود ،داشتن انگیزه برای یادگیری و همکاری با معلمان برای
ساخت محیط یادگیری خود را به همراه دارد(مییر .)9111 ،9یادگیری مستقل فرآیندی است که
توسط آن یادگیرندگان بهطور فعال درگیر یادگیری خود میشوند زیرا آنها ،اهداف خود را تنظیم
میکنند ،برنامـهریزی میکنند که چگـونه اهداف را پیش ببرند؛ و پیشرفت خود را نظارت
میکنند(مییر .)9111 ،هدف یادگیری مستقل بهبود عملکرد تحصیلی ،افزایش انگیزه و اعتمادبهنفس
در یادگیرنده (وان گرینسون و تیلما )99 :9116 ،و تحریک یادگیری مادامالعمر است .یادگیری مستقل
سبب ترغیب تفکر سطح باال ،خودانگیختگی و خوداتکایی در یادگیری میشود(وارینگ.)99 :1441 ،6
یادگیری مستقل سبب میشود فراگیران مسؤولیتپذیر باشند و قدرت انتخابگری داشته باشند(ترنر،6
 .)1414یادگیری مستقل منجر به بهبود نمرات امتحان (ونگ و کالدونین )99 :9119 ،7افزایش
انگیزش ،پرورش حس کنجکاوی ،ارتقاء اعتمادبهنفس و خود هدایتی فراگیران میشود و بر ارزش خود
یادگیری ،استوار است(وس ،دامستر و سیکاروتو 1441 ،1و  .)16 :9116مهارت یادگیری مستقل سبب
خودکارآمدی و خودتنظیمی در یادگیری(ویلیامسن .)67 :9117 ،4افزایش میزان خالقیت و نوآوری
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یادگیرندگان (زاتشی ،میشل و ویور )19 :9111 ،1و افزایش میزان موفقیت تحصیلی (ژو ،ژانگ و فو،9
 )9111میگردد.
به شیوههای مختلف میتوان زمینهی یادگیری مستقل را فراهم کرد یکی از این شیوهها استفاده
از اشکال ارائه ثانویه است ،برای یادگیری مؤثر مریل ( ،)916 :1449دو نوع ارائه را تحت عنوان ارائه
اولیه و ارائه ثانویه پیشنهاد کرده است .ارائه ثانویه درواقع مکمل انواع ارائه اولیه است که برحسب نوع
محتوا و نوع یادگیری متفاوت است .اشکال ارائه ثانویه سبب تنوع و اثربخشی در آموزش و یادگیری
میشود(مریل .)917 :1449 ،مریل انواع ارائه ثانویه را انواع شرح و بسط مینامد ،انواع شرح و بسط
شامل زمینهای ،پیشنیاز ،حافظهای ،کمکی ،شکل ارائه و بازخورد هستند ،ارائه ثانویه سبب تسهیل،
تعمیق و تعمیم یادگیری میشود .اشکال ارائه ثانویه قدرت تشخیص و ترغیب یادگیرنده و استقالل
یادگیرنده را افزایش میدهند(فردانش .)1919 ،اشکال ارائه ثانویه ،زمانی که به اشکال ارائه اولیه اضافه
میشوند ،عملکرد دانشآموزان را بهبود میبخشند فرض اصلی اشکال ارائه ثانویه ،غنیسازی آموزش
و تسهیل پردازش اطالعات توسط یادگیرندگان است(مریل.)911 :1449 ،
یادگیری مستقل و اشکال ارائه ثانویه در برخی از پژوهشها مورد توجه قرار گرفتهاند .توپوز و
آراسان ( )9119در تحقیقی تحت عنوان مهارتهای یادگیری مستقل ،تئوری خود مدیریتی و سالمت
روانی :راهبردهایی برای حمایت از تجربهی اولین سال دانشگاه نشان دادند که مهارتهای یادگیری
مستقل به دانشجویان اجازه میدهد خودتنظیم ،خودمختار و باانگیزه شوند و در فرآیند یادگیری
مشارکت فعال داشته باشند .استوتن )9119( 9در تحقیقی با عنوان ما هنوز سر جای خود هستیم؟
موانع ارتقاء یادگیری مستقل در دوره پیشدانشگاهی نشان داد که هنوز مقاومت در برابر تغییر وجود
دارد ،مخصوصاً از طرف دانشآموزانی که تجربهی یاددهی هدایتشده توسط معلم داشتهاند.
ساکناسیس ( )9119در پژوهش خود با عنوان تأثیر یادگیری خودراهبری بر مهارتهای ارزیابی
دانشجویان نشان داد که روش یادگیری خود راهبر میتواند توانایی یادگیرندگان را در ارزیابی پروژه
افزایش دهد ناگپال ،ماکیجا ،جیمز و پراکاش ( )9119در تحقیقی با عنوان یادگیری مستقل و رشد
دانشآموزان نشان داد که یادگیری مستقل تواناییهای تحقیق ،کاوش و ارزیابی انتقادی دانشآموزان
را بهبود میبخشد .عمر )9119( 9در تحقیقی تحت عنوان نقش معلمان در افزایش یادگیری مستقل
نشان داد که معلمان میتوانند با طراحی فرصتهای یادگیری مستقل ،زمینه پرورش مهارتهای
یادگیری مستقل دانشآموزان را فراهم سازند .اکسو ( )9119در تحقیقی تحت عنوان ارزیابی
فعالیتهای یادگیری مستقل در ده سال گذشته ،نشان داد که دانشآموزان از انجام فعالیتهای
یادگیری مستقل لذت میبرند و همه دانشآموزان موافقاند که یادگیری مستقل به آنها کمک میکند
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بهسوی یادگیری بهتر بروند .منزس ،دانی و لی ( )9111در پژوهشی با عنوان انتظارات و تدارک
تجربیات یادگیری مستقل نشان داد که اجرایی برنامهی یادگیری مستقل مستلزم تدارک تجارب
یادگیری شخصی و فراهم ساختن فناوریهای آموزشی مناسب است .چان ،گاسکل ،تان و چائو
( )9111در تحقیقی تحت عنوان یادگیری مستقل نیاز یا بحران؟ نشان داد که یادگیری مستقل سبب
بهبود توانایی یادگیری دانشآموزان و افزایش مهارتهای زبانی میشود .زاتشی ،میشل و ویور ()9111
در تحقیقی تحت عنوان طراحی و یادگیری مستقل نشان دادند که طراحی دستورالعملها برای اجرای
مناسب یادگیری مستقل با اهمیت است و الزم است میزان یادگیری مستقل در برنامه طراحی افزایش
یابد .مارشال ( )9116در تحقیقی تحت عنوان ،ارتقای یادگیری مستقل بهوسیلهی طراحی برنامه
درسی و برنامه ارزیابی دریافت که طراحی برنامه درسی مناسب ارتقاء یادگیری مستقل را به همراه
دارد و برنامه خودارزیابی به بهبود یادگیری مستقل میانجامد .تحقیقی نیز تحت عنوان ارائه راهبردهای
مؤثر برای یادگیری مستقل :بررسی تکالیف درس انگلیسی جهت نیل به اهداف آموزشی توسط
بنکوسکی ( ،)9111انجام شد نتایج نشان داد که تکالیف و مطالب درسی که چالشبرانگیز بودند،
بیشتر دانشجویان را به مسؤولیتپذیری و مطالعه خالقانه و مستقل ترغیب میکردند .نادی و کاظمی
( )1919در تحقیقی تحت عنوان یادگیری خود راهبر در کالسهای چندپایه دریافتند که یادگیری
خود راهبر در کالسهای چندپایه اهمیت زیادی دارند .دانشآموزان میتوانند بهطور مستقل کار کنند،
هدفگذاری نمایند و زمانشان را مدیریت کنند .ساتنیک )1416( 1در تحقیقی تحت عنوان نظریه
نمایش اجزاء بهعنوان یک مدل کارآمد برای آموزش مهارتها ی نوشتاری نشان داد که استفاده از
نظریه نمایش اجزاء سبب میشود که دانشآموزان در پسآزمون نمره باالتری کسب کنند .ون هارست
( )1419درتحقیقی تحت عنوان کارآمدی نظریهی نمایش اجزاء نشان داد که کارآمدی نظریه نمایش
اجزاء در درمان ناتوانی آموزشی مطالب خودآموخته در دانشآموزان معنیدار بوده است و همچنین
نتایج نشان داد که نظریه نمایش اجزاء قابلتعمیم در همهی محیطهای آموزشی میباشد .کاالهان
( )1474در تحقیقی تحت عنوان نظریه نمایش اجزاء و راهبردهای مطالعه در انجام تکلیف مفهومی
نشان داد به دانش آموزانی که آموزش داده شده بود که چگونه از اصول نظریه نمایش اجزاء استفاده
کنند در تکالیف مفهومی عملکرد بهتری داشتند و تالش و انگیزه آنها برای یادگیری خیلی بیشتر بود.
لطیفی ( )1949در تحقیقی تحت عنوان اثربخشی الگوی طراحی آموزشی نمایش اجزاء در مقایسه با
آموزش سنتی در میزان دستیابی به اهداف سطح یادآوری و کاربرد در درس برنامهنویسی نشان داد
که میزان دستیابی به اهداف سطح یادآوری و کاربرد در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود.
یوسفزاده و خادمی ( )1916در تحقیقی تحت عنوان بررسی سطوح ایدهآل ،مدون ،عملیاتی و اجراشده
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برنامهی درسی مطالعات اجتماعی (دوره متوسطه) بهمنظور ارائه الگویی برای مطالعات اجتماعی نشان
دادند که در برنامهی اجرایی مطالعات اجتماعی از شرح و بسطهای مناسب استفاده نمیشود.
بررسیها نشان میدهد دانشآموزانی که بدون یادگیری مهارتهای خود راهبر وارد برنامههای
آموزشی میشوند ،دچار نگرانی ،خستگی و اغلب شکست خواهند شد(مور .)1479 ،1دانشآموزانی که
کنترلی آزادانه بر روی یادگیری خود ندارند ،ارزشی برای فرآیند یادگیری قائل نبوده و هیچ عالقه و
تمرکزی به روی مطالب و یادگیری خود ندارند(نادی و کاظمی .)199 :1919 ،سرعت تغییر ،تولید
مداوم دانش جدید و دسترسی گسترده و وسیع به اطالعات ،یادگیری مستقل را تبدیل به یک ضرورت
نموده است(ناگپال ،ماکیجا ،جیمز و نپراکاش .)97 :9119 ،9علیرغم نقش به سزای یادگیری مستقل
و تربیت فراگیرانی مستقل ،بسیاری از نظامهای آموزشی یادگیرندگانی وابسته تربیت میکنند .با توجه
به موارد مطرح شده سؤال اصلی پژوهش این است که آیا بین اشکال ارائه ثانویه و میزان یادگیری
مستقل رابطه وجود دارد؟
 .2فرضیه اصلی
بین اشکال ارائه ثانویه و میزان یادگیری مستقل دانشآموزان رابطه وجود دارد.
فرضیههای ویژه
-1
-9
-9
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-6

بین شرح و بسط زمینهای و میزان یادگیری مستقل دانشآموزان رابطه وجود دارد.
بین شرح و بسط پیشنیاز و میزان یادگیری مستقل دانشآموزان رابطه وجود دارد.
بین شرح و بسط حافظهای و میزان یادگیری مستقل دانشآموزان رابطه وجود دارد.
بین شرح و بسط کمکی و میزان یادگیری مستقل دانشآموزان رابطه وجود دارد.
بین شرح و بسط شکل ارائه و میزان یادگیری مستقل دانشآموزان رابطه وجود دارد.
بین شرح و بسط بازخورد و میزان یادگیری مستقل دانشآموزان رابطه وجود دارد.

 .3روششناسی پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری عبارتاند از کلیه
دانشآموزان پایه دوم دورهی اول متوسطه ناحیه  1همدان که تعداد کل آنها  9676نفر به تفکیک
 1667نفر دختر و  9114نفر پسر بودند .با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای و جدول برآورد
حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد  996نفر به تفکیک  111نفر دختر و  196نفر پسر بهعنوان
نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش شامل دو پرسشنامه است-1 :
پرسشنامه استاندارد سنجش میزان یادگیری مستقل که توسط مؤسسهی پژوهش و یادگیری مستقل
1. Moor
2. Nagpal, Makhija, James & Nprakash
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و مادامالعمر به هدایت و رهبری می یر ( )9111ساختهشده که حاوی  61سؤال بود و بر اساس مقیاس
 6درجهای لیکرت تنظیمشده بود .نسخهی اولیهی این پرسشنامه  76سؤالی بوده که  16سؤال آن در
سنجش روایی محتوایی که توسط مؤسسه انجام شده بود بر اساس دیدگاه دوازده صاحبنظر حذفشده
بود و پرسشنامه سنجش اشکال ارائه ثانویه که حاوی  91سؤال بود و بر اساس نظریه نمایش اجزاء و
اشکال ارائه ثانویه مریل ( )1449ساختهشده و شرح و بسطهای ششگانه شامل شرح و بسط زمینهای
یعنی چگونگی شکلگیری موضوع ،معرفی پیشگامان پیرامون موضوع ،بیان تحقیقات اولیه انجامشده
مرتبط با موضوع یادآوری مباحث پیشین و توجه به جزئیات تاریخی و موقعیتی ،شرح و بسط پیشنیاز
یعنی آگاهی از مهارتهای مورد نیاز فراگیران ،معرفی مفاهیم کلیدی ،پرسش شفاهی ،ارائه اطالعات
ضروری و تأکید بر خود آغازی ،شرح و بسط حافظهای یعنی تمرکز بر موضوع اصلی ،درج مفاهیم
کلیدی روی برد ،تلخیص مباحث ،رمزگذاری و استفاده از رسانههای آموزشی ،شرح و بسط کمکی
یعنی برجستهسازی عناصر ،بیان هنری مباحث ،اولویتبندی مباحث ،استفاده از بردار برای تبیین
ارتباط مباحث و استفاده از نشانگرهای تمییز مفاهیم ،شرح و بسط شکل ارائه یعنی استفاده از ترکیبی
از رنگها ،استفاده از تدابیر یاد یار ،استفاده از اشکال و نمودار و استفاده از روش پویانمایی و سایر
روشهای فعال ارائه مباحث و شرح و بسط بازخورد یعنی کنترل فرایند انجام تکالیف ،استفاده از ساز
و کارهای تأیید و تحسین ،اشاره غیرمستقیم به نوع عملکرد ،تأکید بر خودارزیابی و استفاده از هم
ارزیابی را مورد سنجش قرار میداد و بر اساس مقیاس  6درجهای لیکرت تنظیمشده بود .برای سنجش
روایی ابزارها از روش روایی محتوا استفادهشده است و بر این اساس پرسشنامهها در اختیار هفت
صاحبنظر قرار گرفت و روایی ابزارها از منظر صاحبنظران قابلقبول گزارششده است .برای سنجش
پایایی ابزارها از آلفای کرونباخ استفادهشده است ،میزان پایایی پرسشنامه یادگیری مستقل  1/161و
میزان پایایی پرسشنامه اشکال ارائه ثانویه نیز  1/171محاسبه گردید .برای تجزیهوتحلیل دادهها از
شاخصهای آمار توصیفی مانند فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار ،جداول و آزمونهای آمار
استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفادهشده است.
 .4تجزیه و تحلیل دادهها

 -1بین اشکال ارائه ثانویه (شرح و بسط زمینهای ،پیشنیاز ،حافظهای ،کمکی و شکل ارائه) و میزان
یادگیری مستقل دانشآموزان رابطه وجود دارد.
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جدول  :1رابطه بین اشکال ارائه ثانویه با میزان یادگیری مستقل
متغیرها
شرح و بسط زمینهای

تعداد
996

R
1/916

Sig
1/111

شرح و بسط پیشنیاز
شرح و بسط حافظهای

996

1/966

1/111

996

1/996

1/111

شرح و بسط کمکی

996

1/979

1/111

شرح و بسط شکل ارائه

996

1/991

1/111

شرح و بسط بازخورد

996

1/161

1/17

اشکال ارائه ثانویه

996

./979

./111

با توجه به اطالعات مندرج در جدول  1چون ضرایب بهدستآمده یعنی (،)1/966( ،)1/916
( )1/979( ،)1/996و ( )1/991در سطح  1/11معنیدار است ()p<1/11؛ بنابراین با  %44درصد
اطمینان میتوان که بین شرح و بسط زمینهای ،پیشنیاز ،حافظهای ،کمکی و شکل ارائه و میزان
یادگیری مستقل دانشآموزان ،رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد ،بهاینترتیب که با باال رفتن میزان
استفاده از انواع شرح و بسطها میزان یادگیری مستقل دانشآموزان نیز افزایش مییابد و بالعکس
همچنین چون ضریب بهدستآمده یعنی ( )1/161در سطح  1/16معنیدار نیست ،بنابراین با %46
درصد اطمینان می توان که بین شرح و بسط بازخورد و میزان یادگیری مستقل دانشآموزان رابطه
معنیدار وجود ندارد .در مجموع با توجه به اطالعات مندرج در جدول میتوان گفت که چون R
بهدستآمده یعنی  1/979در سطح  1/11معنیدار است ،لذا با  44درصد اطمینان میتوان گفت که
بین اشکال ارائه ثانویه و میزان یادگیری مستقل دانشآموزان ،رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد-9.
تا چه میزان یادگیری مستقل بر اساس انواع اشکال ارائه ثانویه قابل پیشبینی است؟
جدول  :2نتایج آزمون رگرسیون چندگانه جهت پیشبینی میزان یادگیری مستقل
بر اساس اشکال ارائه ثانویه
مدل

R

R2

همزمان

1/996

1/141

ضریب
تعدیلشده
1/171

آماره
F
4/191

سطح معنیداری
1/111

جهت تحلیل این سؤال از آزمون رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده گردید .به این منظور
شش نوع اشکال ارائه (شرح و بسط زمینهای ،پیشنیاز ،حافظهای ،کمکی ،شکل ارائه ،بازخورد) بهعنوان
متغیرهای پیشبین و نمرات یادگیری مستقل دانشآموزان بهعنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسیون
شدند .با توجه به اطالعات مندرج در جدول  9میزان ضریب همبستگی چندگانه ( )r=1/996و ضریب
تعیین  1/141و ضریب تعدیلشده برابر با  1/171است ،با توجه به اینکه مقدار آماره ( )F=4/191در
سطح  1/11معنیدار است ،لذا با  %44اطمینان میتوان گفت انواع شرح و بسط ارائه ثانویه میتوانند
پیشبینیکننده میزان یادگیری مستقل باشند ،در ادامه ضرایب رگرسیونی هر یک از متغیرهای
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پیشبین در جدول  ،9گزارششده است .این جدول نشان میدهد که به ازای یک انحراف استاندارد
تغییر در متغیر پیشبین ،چه میزان تغییر در متغیر مالک اتفاق میافتد.
جدول  :3ضرایب رگرسیونی مؤلفههای پیشبینی کننده میزان یادگیری مستقل دانش آموزان
متغیرهای پیشبین

آماره B

مقدار ثابت

9/111

شرح و بسط زمینهای

1/174

آماره بتا
1/161

آماره T

سطح معنیداری

16/194

1/111

9/976

1/111

شرح و بسط پیشنیاز

1/117

1/911

9/114

1/116

شرح و بسط حافظهای

-1/119

-1/116

-1/176

1/491

شرح و بسط کمکی

1/199

1/149

1/997

1/174

شرح و بسط شکل ارائه

1/114

1/111

9/666

1/111

شرح و بسط بازخورد

-1/191

-1/171

-1/449

1/991

با توجه به اطالعات مندرج در جدول  9میتوان گفت با توجه به اینکه مقدار  T=9/976در سطح
 1/16برای شرح و بسط زمینهای و مقدار  T=9/114در سطح  1/11برای شرح و بسط پیشنیاز و
همچنین مقدار  T=9/666در سطح  1/16برای شرح و بسط شکل ارائه معنیدار هستند ،بنابراین این
شرح و بسطها پیشبینی کننده ی مناسبی برای میزان یادگیری مستقل هستند ،اما با توجه به اینکه
میزان  Tبرای شرح و بسط حافظهای ،شرح و بسط کمکی و شرح و بسط بازخورد در سطح 1/16
معنیدار نیستند ،لذا میتوان گفت که این شرح و بسطها پیشبینیکنندهی مناسبی برای تعیین
میزان یادگیری مستقل دانشآموزان نیستند.
 .5بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد که بین اشکال ارائه ثانویه یعنی شرح و بسط زمینهای ،پیشنیاز ،حافظهای،
کمکی ،شکل ارائه به جزء شکل بازخورد و میزان یادگیری مستقل دانشآموزان رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد یعنی با افزایش اشکال ارائه ثانویه ،میزان یادگیری مستقل دانشآموزان نیز
افزایش یا کاهش مییابد همچنین نتایج نشان داد که میتوان بر اساس شرح و بسطهای زمینهای،
پیشنیاز و شکل ارائه میزان یادگیری مستقل دانشآموزان را پیشبینی کرد اما میزان یادگیری مستقل
دانشآموزان بر اساس شرح و بسطهای حافظهای ،کمکی و شکل بازخورد قابل پیشبینی نیست نتایج
این پژوهش تا حدودی با نتایج پژوهشهای ساکناسیس ،النگستون و کامسون ( )9119که نشان
دادند روش پروژه محور میزان یادگیری خودراهبر را افزایش میدهد؛ ویتبرید ،اندرسون ،کالتمن ،پیج،
پاسترناک و مهتا ( )9116که نشان دادند اگر روشهای آموزشی و رویکردهای آموزشی مناسب باشند
کودکان نیز قادر به مستقل شدن در یادگیریشان هستند؛ اندرسون ،کاتمن ،پیج و ویتبرید ()9119
که نشان دادند فعالیتهای کالسی و راهبردهای یاددهی عملی تأثیر قابلتوجهی بر رشد استقالل
کودکان دارد؛ یافته پژوهش پاتن ،چو و رایگلوث ( )1416که نشان دادند کوتاهترین مسیر برای تدریس
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موضوعهای پیچیده ،نظریه نمایش اجزاء است ،پژوهش زارعی زوارکی ،بدلی و امیر تیموری ()1949
که نشان دادند با استفاده از نظریه نمایش اجزاء میتوان میزان یادگیری و یاد داری دانشآموزان را
بهبود بخشید؛ پژوهش لطیفی ( )1949که نشان داد میزان دستیابی به اهداف سطح یادآوری و کاربرد
در گروهی که توسط الگوی مریل آموزشدیده بودند بیشتر از گروه کنترل است؛ یافته پژوهش حاجی
پروانه ( )1941که نشان داد محتوای درسی طراحیشده بر اساس الگوی مریل تأثیر معناداری بر
یادگیری داشته و باعث پیشرفت در یادگیری میشود؛ پژوهش خلیلی ( )1917که نشان داد شرح و
بسطهای حافظهای و کمکی در تعمیق یادگیری و ترغیب یادگیری خودانگیخته تأثیر دارد و همچنین
با پژوهش نادی و کاظمی ( )1919که دریافتند در یادگیری خود راهبر دانشآموزان میتوانند بهطور
مستقل کار کنند ،هدفگذاری نمایند و زمانشان را مدیریت کنند ،همخوانی دارد.
در تبیین یافتهها میتوان گفت که اشکال ارائه ثانویه با تأکید بر خودآغازی و خودکوششی فراگیران
منجر به افزایش توان استدالل و استقالل فراگیر میگردد (یوسفزاده )1916 ،و موقعیتی فراهم
میکند تا از وابستگی محض فراگیر به معلم کاسته شود(مریل .)1419 ،بهدلیل اینکه در فرایند
یاددهی -یادگیری امکان استفاده همه اشکال ارائه ثانویه وجود دارد ،میزان تعمیق ،شمول و جامعیت
یادگیری افزایش مییابد(مارشال .)9116 ،اشکال ارائه ثانویه زمینه یادگیری معنیدار را فراهم میسازد
و یادگیری معنیدار یکی از مهمترین تأکیدات نظریههای یادگیری مستقل است (منزر ،الن و
لی .)9114،اشکال ارائه ثانویه فرایند پردازش اطالعات توسط یادگیرندگان را تسهیل میکند و میزان
دستیابی به اهداف کاربردی را افزایش میدهد(لطیفی .)1949 ،اشکال ارائه ثانویه سبب میشود که
فراگیران با راهبردهای گوناگون کسب اطالعات آشنا شوند و با دریافت بازخوردهای غیرمستقیم و
گوناگون بتوانند بهطور مستقل به مدیریت رفتار خود بپردازند(سانتوز و پینتو.)9119 ،
همچنین در تبیین یافتهها میتوان گفت که بر اساس شرح و بسط زمینهای پرداختن و توضیح
دادن در مورد تاریخچه ،تحقیقات انجامشده ،نظریهها ،مبانی و اهمیت موضوع ،موجبات ارتقای
یادگیری مستقل و پرورش یادگیرنده مستقل را فراهم میسازد .شرح و بسط پیشنیاز با تدارک و ارائه
اطالعات پایه و ضروری زمینه رویارویی با مفاهیم جدید را فراهم میسازد .شرح و بسط حافظهای با
تسهیل یادگیری و شیوههای به یادسپاری و چگونگی یادگیری استقالل در یادگیری را به همراه خواهد
داشت .در شرح و بسط کمکی با استفاده از شیوههای مختلف جلبتوجه و ایجاد انگیزه مانند استفاده
از رنگها ،نازک و ضخیم کردن و یا شکسته نوشتن نوشتهها یا خطوط میتوان خود آغازی در یادگیری
را افزایش داد .در شرح و بسط شکل ارائه میتوان با تمسک به روشهای چندگانه و استفاده بهینه از
روشها بهتناسب موضوع و استفاده از روشهای انفرادی آموزش یادگیری مستقل را افزایش داد .در
تبیین یافته مربوط به شرح و بسط بازخورد میتوان گفت چون در سبک یادگیری مستقل مسؤولیت
اصلی یادگیری ،کنترل ،تعیین هدف ،تصمیمگیری ،ارزیابی یادگیری بر عهده خود یادگیرنده است و
یادگیرنده خود مسئول و تنظیمکننده رفتار خود است لذا بازخورد بیرونی در مقایسه خود بازخوردی
از ارزش کمتری برخوردار است.
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منابع

 «بررسی تأثیر استفاده از اصول.)1949( . محمدحسن، مهدی و امیرتیموری، اسماعیل؛ بدلی،زارعیزوارکی
.» مجلهی اندیشههای نوین تربیتی،اولیه آموزش مریل بر میزان یادگیری و یادداری دانشآموزان
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